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Årsmöte 2015
Smålands Herpetologiska Förening
Södra ringvägen 20, Växjö. 2015-02-22 kl. 15.00

Närvarande
Anders Larsson
Björn Lingerhed
Christian Johansson
Emanuel Nuss

Dennis Hägg
Adam Lingerhed
Eike Amthauer
Magnus Karlsson (via Skype)

Protokoll
§ 1 Mötets öppnande.
Kassör Björn Lingerhed hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2 Val av mötesordförande.
Björn Lingerhed väljs till mötesordförande.

§ 3 Val av mötessekreterare.
Dennis Hägg väljs till mötessekreterare.

§ 4 Val av justeringsman att justera mötets protokoll.
Eike Amthauer väljs till justerare av protokollet.

§ 5 Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt.
Kallelsen skickades ut till samtliga medlemmar samt fjolårsmedlemmar drygt två
veckor innan mötet via e-post (nyhetsbrev). Information har även funnits på vår
Facebooksida samt terrariedjur.se. Mötet anses ha utlysts på rätt sätt.

§ 6 Godkännande av dagordningen.
Dagordningen som skickats ut med kallelsen godkänns.

§ 7 Redogörelse för verksamhetsberättelse.
Dennis Hägg läser upp verksamhetsberättelsen för 2014, sammanfattningsvis ett år
med många lyckade aktiviteter och ett ganska lågt men stabilt medlemsantal.
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§ 8 Redogörelse för ekonomisk berättelse och budget.
Björn Lingerhed redogör för föreningens ekonomiska berättelse för det föregående
året. Vi har lite intäkter från fjolårets arbete på Expo Stockholm som ännu inte
betalats ut till oss, men bör komma in snart. Revisor Bertil Axelsson hade inga
anmärkningar med avseende på det gångna året.

§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.
Årsmötesdeltagarna ger styrelsen ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.

§ 10 Val av styrelseordförande.
Eike Amthauer väljs till ny styrelseordförande.

§ 11 Val av styrelsesekreterare.
Dennis Hägg väljs till styrelsesekreterare.

§ 12 Val av kassör, tillika firmatecknare.
Björn Lingerhed (XXXXXX-XXXX) väljs till kassör, tillika firmatecknare. Föreningen tecknas av styrelsen var för sig. Årsmötet ger Björn Lingerhed rätt att enskilt
företräda föreningen samt disponera föreningens tillgångar och bankkonto (göra
insättningar och uttag) via internetbanken och med kontanter.

§ 13 Val av hemsideansvarig.
Dennis Hägg väljs till hemsideansvarig.

§ 14 Val av suppleant(er).
Anders Larsson och Christian Johansson väljs till suppleanter.

§ 15 Val av ungdomsansvarig.
Adam Lingerhed väljs till ungdomsansvarig.

§ 16 Val av naturvårdsansvarig.
Magnus Karlsson och Eike Amthauer väljs till naturvårdsansvariga.

§ 17 Medlemsavgift år 2015.
Medlemsavgiften följer Sveriges Herpetologiska Riksförenings beslut om 280 kr per
år samt 25 kr för familjemedlemmar. Vi fortsätter med samma avgift, 140 kr per år,
för stödmedlemskap.

§ 18 Exkursioner under 2015 och ansvarig(a) för dessa.
- Söndag 3 maj. Kräldjurssafari, Växjö. Öppen för allmänheten och kommer med i
Länsstyrelsen Kronobergs programblad. Björn Lingerhed ansvarig.
- Mitten av maj. Grod- och kräldjursexkursion i Skåne. Dennis Hägg ansvarig, tar
kontakt med Daniel Claesson för att se vilket datum som passar m.m.
- Lördag 30 maj. Sandödleexkursion, Hagby. Magnus Karlsson ansvarig.
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§ 19 Andra aktiviteter under 2015 och ansvarig(a) för dessa.
- 25-26 april. Riksläger SHR, Öland. Lördag blir det flera föredrag på Naturum
Ottenby (öppet för allmänheten) och söndag fältherp på olika platser på Öland (för
SHR-medlemmar). Dennis Hägg ansvarig.
- September. Höstfest, Osaby. Vi bokar ett föreningsbord där vi gör föreningsreklam
och anordnar aktiviteter, ingen information om datum ännu. Björn Lingerhed
ansvarig.
- Juni/juli. Sommarfest, Hovmantorp. Vi grillar om vädret tillåter och umgås, datum
bestäms närmare sommaren. Dennis Hägg ansvarig.
- Höst/vinter. Besök av tropikhus. Datum och val av tropikhus bestäms senare.
Dennis Hägg ansvarig.

§ 20 Föreningens närvaro på mässor under 2015.
- 29 augusti. Expo Syd, Kristianstad. Vi bokar föreningsbord för föreningsreklam
och medlemmar som vill sälja i mindre mängd, samåkning ner till mässan.
- 14-15 november. ALBA:s symposium i Norrköping. Vi erbjuder som tidigare
medlemsrabatt vid bokning av helhelgspaketet.

§ 21 Naturvårdsprojekt under 2015 och ansvarig(a) för dessa.
- LONA-projekt för inventering av långbensgroda på Öland. Eike har blivit lovad
svar på vår ansökan under veckan. Våren är tidig i år och troligtvis dröjer det inte
så länge innan långbensgrodorna börjar leka. Eike Amthauer ansvarig.
- Färistor, Öland. Dennis Hägg har tidigare blivit kontaktad av Susanne Forslund på
Länsstyrelsen Kalmar med förfrågan om tips för att kunna underlätta för groddjur
att komma upp när de ramlar ner i färistor. Dennis skickar informationen vidare
till Magnus Karlsson och Eike Amthauer.
- Sandödlor, Hagby. Magnus Karlsson kontaktar Daniel Claesson för att undersöka
möjligheter till att underhålla sandödlelokalerna i Hagby.

§ 22 Övriga frågor.
a. Separat konto för LONA-projekt.
Björn Lingerhed önskar få möjlighet att öppna ett separat bankkonto för att lättare
kunna hantera de inkomster och utgifter som kommer att hanteras om vår LONAansökan bifalles. Vi beslutar att Björn Lingerhed (XXXXXX-XXXX) kan öppna
ytterligare ett konto på Handelsbanken. Det kan disponeras av honom som kassör
och firmatecknare.

b. Valberedning.
Dennis Hägg ställer frågan om vi bör tillsätta en valberedning. Daniel Claesson
väljs till valberedning förutsatt att han godtar uppdraget, då han inte är närvarande
och tidigare tillfrågad. Dennis Hägg frågar Daniel Claesson.

c. Utskick av inbetalningskort.
Björn Lingerhed får i uppdrag att skicka ut inbetalningskort till fjolårets medlemmar.

§ 23 Mötets avslutande.
Björn Lingerhed förklarar mötet avslutat.
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